Zápis č.7/2009
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 4.11.2009 v 19.15 hod v zasedací místnosti OÚ Klokočná
Přítomni:

Mgr.Bártek, Bašta, Ing.Kobera, Kukla, Krčmář, Mládek, Šebek, Tesárek,

Omluveni:

Černý

Hosté:

2

1.

Zahájení

Zasedání Obecního zastupitelstva obce Klokočná zahájil místostarosta Mgr.František Bártek
v 19.15 hod., přivítal všechny přítomné a předal řízení starostovi obce.

2.

Schválení programu

Starosta Otakar Šebek seznámil členy Obecního zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem
programu mimořádného zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba komisí
4. Vyhlášení výsledků veřejné soutěže na realizaci stavby vodovodu v obci
5. Diskuse, různé
6. Schválení usnesení
7. Závěr
Hlasy: pro 8 proti 0 zdrželi se 0
Program byl schválen.

3.

nepřítomno 1

Volba komisí

Zapisovatelem byl navržen Ing. Kobera
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Tesárek, Kukla
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen
Členy komise pro přípravu usnesení byli navrženi: Šebek, Bašta, Mládek
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen

4.

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže na realizaci stavby vodovodu

Předseda výběrové komise, starosta obce Otakar Šebek, seznámil přítomné s obsahem
jednotlivých nabídek soutěžících společností. Konstatovat, že všichni požadovaná kriteria
dodrželi. Předložil zastupitelstvu pořadí soutěžících dle stanovených kriterií. Po prohlídce
dokumentace proběhla diskuze k obsahu nabídek.

Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh na vyhlášení výsledku soutěže byl schválen

5.

Diskuze, různé

6.

Schválení usnesení

Návrh: Zastupitelstvo obce Klokočná na svém mimořádném zasedání dne 4.11.2009
schválilo usnesení v tomto znění:
U – 25/09

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu komise o posouzení a
hodnocení nabídek na zhotovení Vodovodu Klokočná 1. etapa, předloženou
jejím předsedou Otakarem Šebkem
Obecní zastupitelstvo, v souladu s doporučením komise pro hodnocení
nabídek, vyhlašuje výsledky výběrového řízení na stavbu vodovodu
v obci:
- Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče sdružení „SKANSKA –
Skanska Transbeton – vodovod Klokočná“, se sídlem Líbalova 1/2348,
149 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou 11 976 31,00 Kč bez DPH
(s DPH 14 251 809,00 Kč).
- Další umístění
2.místo - ZEPRIS s.r.o., (12 390 276,00 Kč bez DPH)
3.místo - VS KOLÍN a.s., (12 751 230,00 Kč bez DPH)
4.místo - ENERGIE, stavební a báňská a.s., (12870 255,00 Kč bez DPH)

U – 26/09

Obecní zastupitelstvo ukládá:
- starostovi obce informovat písemnou formou – Rozhodnutím zadavatele soutěžící společnosti o výsledku soutěže – do termínu stanoveného
zákonem 137/2006 Sb.
- starostovi obce a předsedovi finančního výboru zastupitelstva uzavřít se
společností SKANSKA řádnou smlouvu na realizaci stavby dle
písemného zadání a nabídky společnosti – do termínu stanoveného
zákonem 137/2006 Sb.

Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomen 1
Usnesení mimořádného zasedání zastupitelstva obce Klokočná bylo schváleno

7.

Závěr

Starosta obce Otakar Šebek ukončil mimořádné zasedání Obecního zastupitelstva obce
Klokočná ve 20.40 hod.

Otakar Šebek
starosta
Zapisovatel:
Ing. Pavel Kobera
Ověřovatelé zápisu:
Miloslav Tesárek
Miroslav Kukla

